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Geachte leden, 
 
Zoals u wellicht reeds bekend is recent door de rechtbank het faillissement 
uitgesproken van de Stichting Zonnehuizen en wordt er momenteel door de curator 
en de bestuurder a.i. in het kader van de continuïteit van te verlenen zorg, gepraat 
met (een) potentiële partij(en) over een mogelijke doorstart van (een deel van) de 
organisatie. 
  
De werknemersorganisaties hebben reeds richting Zonnehuizen laten weten in 
overleg te willen treden met alle partijen over de personele en rechtspositionele 
invulling, zodra bekend is met welke partij(en) de doorstart zal worden gerealiseerd. 
Als een doorstart wordt gerealiseerd zal daarbij waarschijnlijk ook een groot deel van 
het personeel meegenomen worden. In hoeverre dat gebeurt, onder welke condities 
en wie dit zullen betreffen is nu nog niet bekend. 
Wel is zeker dat u een dezer dagen een ontslagbrief van de curator kunt verwachten. 
Daarbij geldt, tenzij u op 1 januari 1999 45 jaar of ouder was en toen reeds minimaal 
een jaar in dienst was bij Zonnehuizen, vanaf datum faillissement een opzegtermijn 
hebt van maximaal zes weken. 
 
Wat betekent de situatie waarin Zonnehuizen zich nu bevindt op de korte termijn 
verder voor u? 
Zoals u weet zijn er al enige bijeenkomsten met de curator en de bestuurder a.i. op 
locatie georganiseerd en is ook het UWV op de hoogte en betrokken in dit 
faillissement. Ook zij heeft op locatie al enige voorlichtingsbijeenkomsten 
georganiseerd. UWV heeft meegedeeld dat zij naast de van toepassing zijnde WW-
loongarantieregeling (bij betalingsonmacht van de werkgever) gezien de omvang van 
dit faillissement, in samenwerking met de werkgever een vereenvoudigd schriftelijk 
machtigingsformulier heeft ontworpen. Op basis hiervan zult u versneld het 
restantsalaris en eindejaarsuitkering van het UWV ontvangen. Daarnaast zal zij een 
verkorte WW-aanvraag-procedure hanteren (mede voor het versneld uitbetalen van 
overige loonbestanddelen zoals vakantietoeslag en overuren). 
Veel informatie hierover is reeds door uw werkgever, de curator of het UWV via 
Intranet en/of nieuwsbrieven verspreid. 
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Ook dient u zich nu als werkzoekende (via www.werk.nl) in te schrijven bij het UWV. 
 
Tot slot adviseren wij u bij te houden welke aantoonbare bedragen u nog van uw 
werkgever tegoed heeft en deze, voor zover ze niet alsnog door de werkgever of het 
UWV worden uitbetaald, alsnog bij de curator in te dienen als vordering in het 
faillissement (als onderdeel van de totale boedelschuld). 
 
Nuttige informatie kunt u verder vinden onder: www.werk.nl, www.uwv.nl en 
www.utrechtzorg.nl. 
Vanzelfsprekend houd ik u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. 
 
Mocht u vragen en/of inlichtingen (willen) hebben, dan kunt u vanzelfsprekend contact 
opnemen met ondergetekende. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Karin Kasper 
Bestuurder Cluster Zorg 


